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Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie 
 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
 zamówień publicznych

 
 

ZMIANA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH 
 
Dotyczy:  odpowiedzi na pytania  do przetargu  nieograniczonego nr 5/A/2013 – Wyłonienie 

wykonawcy dla realizacji dostaw elektrod i drutu spawalniczego oraz sprzętu 
spawalniczego. 

 

Zadanie nr 1 „Dostawa osprzętu spawalniczego” informujemy: 

1. Pytanie: 

Elektroda EA-146 fi 2,5 

W/w elektrodę ESAB zaprzestał produkcji; Czy mogłaby być zamiennie elektroda z Benmetu 

BES 1.460 AR fi 2,5. 

2. Pytanie: 

Elektroda EA146 fi 3,5 

W/w średnica nie występuje; jest EA-146 fi 3,2; Czy średnica fi 3,5 to błędna i można 

zaoferować fi 3,2? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. do wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 

wymagań ofertowych do przetargu nr 5/A/2013: 

Zapytanie ofertowe nr 5/A/1/13 

 

21. Elektroda EA-
146 lub BES 
1.460 AR ø 2,5  

49 kg Przedmiot oferty zostanie dostarczony w nieuszkodzonym opakowaniu 
zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. 
Każde opakowanie będzie posiadać oznakowanie zawierające: nazwę znak 
producenta, nazwę produktu, datę produkcji. 

22. Elektroda EA-
146 lub BES 
1.460 AR ø 3,2  

91 kg Przedmiot oferty zostanie dostarczony w nieuszkodzonym opakowaniu 
zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. 
Każde opakowanie będzie posiadać oznakowanie zawierające: nazwę znak 
producenta, nazwę produktu, datę produkcji. 

23. Elektroda EA-
146 lub BES 
1.460 AR ø 4,0  

61 kg Przedmiot oferty zostanie dostarczony w nieuszkodzonym opakowaniu 
zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. 
Każde opakowanie będzie posiadać oznakowanie zawierające: nazwę znak 
producenta, nazwę produktu, datę produkcji. 
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Zadanie nr 3 „Dostawa osprzętu spawalniczego” informujemy: 

1. Pytanie: 

Tarcza spawalnicza TD-3 169.00.10 

„Podana nazwa wskazuje na tarczę TD-3 zwykła o nr 169.00.00; natomiast podany nr 

169.00.10 wskazuje na tarczę TD-3P preszpan; o który wyrób chodzi? 

Odpowiedź:  

Nazwa towaru „Tarcza spawalnicza TD-3 169.00.10” dotyczy tarczy spawalniczej  wykonanej 

z materiału preszpan. 

2. Pytanie: 

Wąż acetylenowy 6,3mm producent „Fagumit”. 

Czy średnica 6,3 jest poprawna; na acetylen stosuje się fi 8,0 lub fi 9,0. Jaki powinien być 

poprawny przekrój? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. do wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 

wymagań ofertowych do przetargu nr 5/A/2013: 

Zapytanie ofertowe nr 5/A/3/13 

5. Wąż acetylenowy 9mm 
producent "Fagumit"  

1 360 m Do towaru dołączone zostanie: świadectwo jakości, 
deklaracja zgodności, karta gwarancyjna  

 

3. Pytanie: 

Palnik uniwersalny Perun PU216A/Y12 PERUN 

Czy chodzi o palnik w wersji w opakowaniu kartonowym nr kat W311-5312 czy w opakowaniu 

metalowym (kaseta metalowa) nr W311-5310 

Odpowiedź:  

Pod pojęciem towaru „Palnik uniwersalny Perun PU-216A/Y12 PERUN” należy rozumieć 

wersję towaru w opakowaniu kartonowym.  

4. Pytanie: 

Palnik Perun PC211A/Y11 

Czy chodzi o palnik kompletny o nr W341-5012 czy chodzi o palnik bez dysz i wyposażenia o 

nr W341-5014 . 

Odpowiedź:  

Pod pojęciem towaru „Palnik Perun PC-211A/Y11” należy rozumieć wersję towaru „Palnik 

Perun PC-211A/Y11 kompletny” 

5. Pytanie: 

Jarzmo 287-0120 

Wskazany numer nie dotyczy podanej nazwy; jarzmo o nr kat. 287-0121. Czy podany numer 

jest prawidłowy; czy wystąpił błąd. 

Odpowiedź:  

Nazwa towaru w pkt. 44 zapytania ofertowego nr 5/A/3/13 jest prawidłowa.  

 

                     


